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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

      Keberadaan makhluk hidup di dunia ini berjalan sesuai dengan kehendak 

Allah. Sesuatu yang mengesankan tidak akan berjalan dengan mudah jika 

ditempuh secara pribadi atau perorangan, baik pria maupun wanita yang 

menjadikan antara keduanya saling berpasangan.
1
 Secara alamiah daya tarik 

menarik antara pria dan wanita dapat hidup bersama, maka terjadilah 

perkawinan.  

 Perkawinan merupakan akad untuk menghalalkan hubungan antara pria 

dan wanita yang bukan muhrim.
2
 Pada prinsipnya, perkawinan merupakan 

suatu yang sakral bagi setiap manusia untuk membentuk sebuah keluarga, 

yang terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung kerena 

hubungan darah atau hubungan perkawinan, yakni berinteraksi satu sama lain 

dalam peran masing-masing, menciptakan  serta  mempertahankan suatu 

kebudayaan dalam berkeluarga dan bermasyarakat.  

  Dalam pasal 1 ayat 6 keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang 

terdiri dari suami istri atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya 

(duda), atau ibu dan anaknya (janda).
3
 Dengan adanya keluaga, Islam 
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memberi perhatian yang besar terhadap keluarga dan pembentukan keluarga 

itu sendiri. Karena keluarga adalah cikal bakal terbentuknya masyarakat yang 

baik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa warna kehidupan suatu 

masyarakat ditentukan oleh baik buruknya keluarga, sehingga setiap keluarga 

akan mendambakan sebuah keharmonisan untuk menuju keluarga sakinah, 

mawadah, warahmah. Dalam firman Allah menjelaskan :  

َنُكم مََّودًَّة َوَرْْحًَة  َوِمْن آيَاتِهِ  َها َوَجَعَل بَ ي ْ ْن أَنُفِسُكْم أَْزَواًجا لَِّتْسُكُنوا إِلَي ْ َأْن َخَلَق َلُكم مِّ
 ِلَك ََليَاٍت لَِّقْوٍم يَ تَ َفكَُّرونَ ِإنَّ ِف ذَ   ۚ  

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia 

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di 

antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” 

(QS.Ar-Rum:21).
4
 

 

      Adapun tujuan perkawinan ialah melanjutkan sejarah manusia, karena 

keturunan yang baik harus dilalui dengan perkawinan yang sah menurut 

norma yang berlaku. Jika perkawinan manusia tanpa aturan maka sejarah 

peradaban manusia seperti binatang.
5
  

Arti kata Sakinah dalam bahasa Arab yaitu kedamaian, tenang, tentram, 

dan aman. Asal mula kata ini berasal dari ayat diatas, makna kata sakinah 

dalam perkawinan dapat diartikan sebagai seorang suami dan istri harus bisa 

membuat pasangannya merasa tentram, tenang, nyaman dan damai dalam 

menjalani kehidupan rumah tangga. Sedangkan Arti kata mawaddah  yaitu 

cinta atau sebuah harapan, adanya cinta sangat bermanfaat dalam kehidupan 
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kedua pasangan. Dan arti warahmah yaitu kasih sayang, dalam menjalin 

hubungan keluarga, rasa kasih sayang merupakan inti dari banyak faktor yang 

harus ada, dengan adanya rasa kasih sayang keluarga bisa menjadi lebih 

harmonis dan memperoleh sebuah kebahagiaan.
6
 

 Kebahagian sebuah keluarga merupakan dambaan setiap manusia dalam 

menjalani perkawinan, untuk mecapai kebahagiaa itulah terdapat hak dan 

kewajiban yang harus dipenuhi disetiap unitnya atau anggotanya. Adanya hak 

dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat 

dalam Al-Quran pada surat al-Baqarah : 228, yang berbunyi:  

ُ َعزِيٌز َحِكيمٌ      َوََلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َولِلّرَِجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة َواَّللَّ
Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 

kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi Para suami, mempunyai 

satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi 

Maha Bijaksana”.  

 

     Menurut Ibnu Katsir, maksut dari ayat diatas bahwa wanita memiliki hak 

atas pria, sebagaimana laki-laki atas mereka. Maka hendaknya masing-

masing dari keduanya menunaikan hak yang lainnya dengan cara yang 

makruf.
7
   

     Suami istri dalam menjalankan kewajibannya memiliki kedudukan yang 

sama sesuai dengan peran masing-masing, kapasitas dan tanggung jawabnya. 

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dilakukan secara adil dan makruf.  

  Adil bermakna kewajiban dan tanggung jawab dilakukan secara 

berimbang oleh suami istri, dimana mereka sama-sama berusaha untuk 
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menjalankannya tanpa menganggap yang satu lebih superior
8
 dan yang lain 

adalah inferior.
9
 Sedangkan Makruf bermakna pemenuhan kewajiban suami 

istri dilakukan berdasarkan kemampuan dari masing-masing pihak, dan tidak 

ada pemaksaan kehendak satu pihak terhadap pihak yang lain dalam 

memenuhi hak dan kewajibannya. Keduanya memikul kewajiban yang luhur 

untuk menegakkan rumah tangga yang bahagia serta mengasuh anak-anak 

mereka. Dalam rumah tangga kedudukan suami adalah sebagai kepala 

keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.
10

 Konsekuensi penempatan istri 

sebagai ibu rumah tangga, istri harus lebih banyak beraktifitas dalam ruang 

domestik keluarga, yakni istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-

baiknya.
11

  

Pada era seperti ini, wanita tidak hanya diperbolehkan untuk melakukan 

kegiatan yang berkaitan dengan rumah saja. Akan tetapi wanita juga diberi 

kebebasan yang sama sebagaimana dengan pria. Wanita memiliki kesempatan 

untuk sukses secara finansial, belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, 

begitu juga dalam hal pekerjaan. Sehinnga hal ini memberikan predikat 

kepada wanita dengan gelar “wanita karir”. Yaitu wanita yang identik dengan 

wanita pekerja, baik untuk menghidupi dirinya, membantu keluarganya, 

walinya maupun suami dan anak-anaknya.  
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Perkembangan teknologi dan budaya sangatlah berbeda, banyak 

mendukung kemajuan bangsa dan masyarakat dunia maupun di Indonesia 

khususnya dalam bidang karir, yang menuntut semua golongan untuk ikut 

berperan dalam semua aspek kehidupan baik di rumah tangga maupun dalam 

politik, dan lembaga pemerintahan. Tuntutan tersebut dari kalangan gender 

yang menunjukkan bahwa wanita merasa memiliki persamaan hak dengan 

pria, sehingga banyak wanita meniti karir sesuai dengan profesinya. Akan 

tetapi wanita yang bekerja bukan berarti harus lepas dari tanggung jawab 

asalnya sebagai istri atau sebagai  ibu rumah tangga.  

Dalam hal ini Rasulullah  menggambarkan isterinya yang bernama 

Khadijah Radhiyallahu Anha, ialah seorang isteri yang tidak hanya berdiam 

diri serta bersembunyi di dalam kamarnya. Sebaliknya, dia adalah seorang 

wanita yang aktif dalam dunia bisnis. Bahkan sebelum beliau menikahinya, 

beliau pernah menjalin kerjasama bisnis ke negeri Syam. Setelah 

menikahinya, tidak berarti isterinya itu berhenti dari aktifitasnya. Bahkan 

harta hasil jerih payah bisnis Khadijah ra itu amat banyak menunjang dakwah 

di masa awal. Pada masa itu, belum ada sumber-sumber dana penunjang 

dakwah yang bisa diandalkan. Satu-satunya adalah dari seorang donatur setia 

yaitu isterinya yang sebagai pebisnis.
12

 

Berkenaan dengan wanita yang bekerja, Grant Thornton melakukan  

survei di Lembaga CNN Indonesia, bertambahnya posisi senior pada 
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perusahaan di dunia adalah diisi oleh wanita. Secara global, Eropa Timur 

menjadi kawasan yang memberikan kesempatan kepada wanita memimpin 

dalam sebuah perusahaan yaitu 35 %.  Asia Tenggara menempati posisi 

kedua di dunia yang memberikan posisi tinggi dalam sebuah perusahaan 

kepada wanita yaitu 34%. Sedangkan Indonesia sendiri 36% posisi senior di 

perusahaan dipegang oleh wanita, sehingga Indonesia masuk dalam 10 besar 

negara di dunia untuk jumlah perempuan di posisi manajemen senior 

perusahaan.
13

  

Berdasarkan data diatas, banyaknya jumlah wanita yang bekerja secara 

meningkat dan sangat signifikan dengan jumlah pekerja wanita dibanding 

pria, kecendrungan wanita  memiliki keinginan untuk masuk ke dalam posisi 

senior. Alasannya, karena wanita dianggap lebih  tahu bagaimana mengatur 

waktu dan menyeimbangkan peran mereka dalam pekerjaan dan kehidupan 

keluarga. Namun, sering kali ketika wanita meniti karirnya yang kian 

menanjak, justru menjadi pemicu ketidak harmonisan dalam menjaga rumah 

tangganya sehingga mengakibatkan perselisihan atau perceraian antara suami 

istri. Ketika rumah tangga mengalami masalah, karir istri sering dijadikan 

alasan oleh suami, istri akan dikatakan sudah tidak memiliki waktu lagi untuk 

bersama anak dan suami, bahkan suami akan mencari-cari kesalahan istri 

mulai dari gaya hidup dan tuntutan istri yang dianggap sudah berlebihan.  
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Pada kenyataannya perceraian saat ini sudah sering kali terjadi, Hal ini 

dibuktikan dengan adanya data yang menyebutkan bahwa kenaikan angka 

perceraian mencapai 16% hingga 20% berdasarkan data yang didapat sejak 

tahun 2009 hingga 2016. Kabupaten Malang berada di posisi teratas 

dibandingkan dengan Kota Malang dan Kota Batu, Dari data Pengadilan 

Agama (PA) Kabupaten Malang, sejak Januari-Mei tahun 2016  terdapat 3.063 

perkara cerai yang diajukan. Dalam sebulan total kasus cerai yang diputus 

sekitar 500 kasus, baik itu cerai gugat dan cerai talak.
14

 

Perceraian di Indonesia bukan merupakan hal yang aneh, banyaknya 

pasangan muda mudi yang menikah namun beberapa bulan mereka bercerai, 

baik dari kalangan masyarakat atas maupun menengah, bahkan banyak artis 

yang menikah beberapa kali tapi selalu gagal dan berujung pada perceraian. 

Berangkat dari persoalan-persoalan diatas, peneliti ingin mengetahui 

banyaknya wanita yang lebih mementingkan berkarir dari pada mementingkan 

untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya, sehingga kepentingan wanita 

tersebut dapat menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu, peneliti tertarik 

untuk mengangkat permasalahan dalam skripsinya  yang berjudul: “Analisa 

Yuridis Tentang Status Wanita Karir  Dan Pengaruhnya Terhadap Terjadinya 

Perceraian Dalam Rumah Tangga” (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten 

Malang). 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh status wanita karir terhadap kehidupan rumah 

tangga? 

2. Faktor – faktor apa yang menyebabkan terjadinya perceraian dalam 

rumah tangga wanita karir di pengadilan agama kabupaten Malang?  

 

C. Tujuan Penulisan  

     Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh status wanita karir terhadap kehidupan 

rumah tangga 

2. Untuk mengetahui faktor – faktor penyebab terjadinya perceraian dalam 

rumah tangga wanita karir di pengadilan agama kabupaten Malang  

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memperkaya wacana dan wawasan 

akademis dalam memecahkan suatu masalah bagi peneliti maupun orang-

orang serta instansi yang menerapkan hasil penelitian ini dan dapat 

mengembangkaan ilmu dibidang syariah dan hukum khususnya tentang  

istri yang berprofesi wanita karir. 

2. Secara praktis, memberikan  informasi dalam  penelitian yang terkait, 

serta dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang 
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ingin mengkaji secara mendalam tentang wanita karir dengan masalah 

yang penulis utarakan diatas. 

 

E. Metode Penelitian   

1. Metode Pendekatan 

Metode Pendekatan ini adalah metode lapangan (Socio Legal Research), 

yaitu metode yang menggunakan pendekatan mengacu pada peraturan-

peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya yang merupakan data, 

selain itu juga untuk melihat penerapannya atau pelaksanaannya dalam 

masyarakat melalui penelitian lapangan dan juga bisa dilakukan dengan 

meninjau, melihat, serta menganalisis masalah dengan menggunakan 

pendekatan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum.
15

  

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap keadaan masyarakat 

secara langsung, dengan tujuan untuk menemukan fakta. Kemudian menuju 

pada  identifikasi masalah dan menuju kepada penyelesaian masalah.  

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Pengadilan 

Agama Kabupaten Malang. Pengdilan Agama Kabupaten Malang terletak 

di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yaitu di Jl. Panji 202 

Kepanjen-Malang. Alasannya memilih lokasi ini karena Kabupaten 

Malang merupakan angka perceraian tertinggi dari keseluruhan perkara 

yang ditangani oleh Pengadilan Agama di Malang.  
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3. Jenis Data 

a. Data Primer 

 Adalah jenis data, dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, 

pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber utama/pertama.
16

  

 Dalam hal ini peneliti mendapatkan data secara langsung yang 

diperoleh dari sumber utama/pertama di Pengadilan Agama 

Kabupaten Malang.  

b. Data Sekunder  

 Yaitu jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis, file, 

rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari 

sumber kedua (sekunder buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan 

lain-lain).
17

 Sumber data yang terkait antara lain :  

1) Al-Qur an dan As-Sunnah, 

2) UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan 

3) UU  No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

4) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

5) Kompilasi Hukum Islam 

c. Bahan Hukum Tersier 

 Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari 

Ensiklopedia, Kamus, Glossary, dan lain-lain.
18
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4. Teknik Pengumpulan Data  

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan sebagai 

berikut: 

a. Wawancara/Interview 

Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada responden baik 

ditempat lokasi  maupun melalui telpon dan lain-lain dengan jalan 

dialog atau tanya jawab. 

1) Purpossive Sampling  

Purpossive Sampling adalah penentuan sampel oleh peneliti 

secara subyektif dengan anggapan bahwa sampel yang diambil 

tersebut mencerminkan (representative) bagi penelitiannya.
19

 

Dalam hal ini peneliti menentukan sendiri sampel yang akan 

diambil karena ada pertimbangan dan alasan tertentu. Sampel di 

dalam penelitian ini diambil melalui Para hakim Pengadilan 

Agama Kabupaten Malang, volunter pos bakum, dan para istri, 

suami atau orang tua para pihak (sedang proses melakukan 

perceraian). 

b. Studi Dokumen 

Peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari lokasi yakni 

melalui catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa foto, catatan, 

dan sebagainya. Sehinga peneliti dapat mengumpulkan data terkait 

dengan permasalahan seperti berkas permohonan perceraian, laporan 
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perkara perceraian, putusan hakim tentang perceraian dan hal- hal 

yang berkaitan dengan penelitian. 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik penelitian menggunakan Deskriptif Kualitatif karena bertujuan 

untuk mendeskripsikan apayang saat ini berlaku, didalamnya terdapat 

upaya mendeskriptifkan, mencatat, menganalisis menginterpretasikan 

kondisi yang saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang 

sebenarnya terjadi atau fakta yang ada. 

 

F. Rencana Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari 4 bab, yakni:  

BAB I : PENDAHULUAN 

yaitu gambaran umum yang membahas penelitian yang terkait, 

dituangkan dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan diakhiri dengan 

sistematika penulisan. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini peneliti membahas meliputi tentang kajian kepustakaan dan 

teori yang terkait dalam penelitian seperti defenisi- definisi dan teori- teori 

lainnya yang terdapat dalam Undang-Undang, al-qur’an maupun hadist, dan 

buku-buku para akademisi hukum. 

  



13 
 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan seluruh 

hasil penelitian yang diperoleh peneliti. Di dalamnya berisi tentang analisis 

dan pemecahan masalah yang dikaji dalam .  

BAB IV :  PENUUTUP 

Bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan atas hasil penelitian yang 

telah dilakukan dan memberikan saran untuk kedepan berdasarkan hasil 

penelian yang didapatkan. 


